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EDITORIAL
Aquest curs ens proposem, com a primer tema del <TallerdfHistbrias, la redescoberta del Monestir benedicti de Sant
Feliu.
Enguany, d'alguna manera, I'Ajuntament recupera espais de I'antic edifici
conventual del s. XVIII, per anar-hi instal.lant progressivament un centre de serveis culturals integrats: Arxiu - Museu Sala d'Exposicions - Biblioteca - Taller
dfHistbria - Congressos - Universitat...
Mitjanpant I'exposició < < C e r h i c adel
Monestir*, muntada pel Museu, com a fil
conductor, volem recuperar la histbria de

la presgncia, al llarg dels segles, del cf
nobi benedicti. Segons els documenl
que s'han conservat, la histbria dels reli
giosos no és pas molt edificant. Perb el
testimonis escrits reflecteixen nomes I<
part més externa -1'escorpade la vi
da; mentre que el que és interior, com I,
saba, no es veu ben bé des de fora i nc
pot radiar, malgrat algunes espurnes, aml
nitidesa. Com la vida mateixa de cadas
cú de nosaltres.
I
Tanmateix, escorpa i saba han form:
un únic arbre aue ha ombreiat
- paradoxa
.
ment la histbria de la nostra ciutat.
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sincera, d'acord amb la mentalitatlideologia prbpia del seu temps, perb d'aquella vida monacal interna no en resten massa testimonis escrits.
El fet que el cenobi guixolenc pertanyi des del
segle XVI a la Congregació de Sant Benet de Valladolid i que adopti les seves constitucions pot
facilitar-li el camí vers la reforma d'haver d'interioritzar la vida religiosa i menar una vida més
austera.
Sigui com sigui, el chrrec d'abat deixa de ser
vitalici, i ho ser$ per eleccid cada tres anys, més
tard cada sis i, finalment, cada quatre.
En aquest mateix sentit és ben significativa la
visita del papa no italih Adri& VI (1522), qui s'hosteja al monestir en el viatge de Tortosa -d'on era
bisbe- a Roma, puix que Adria d'utrecht era un
sacerdot pietós i instruyt i tenia més I'aspecte d'un
professor i d'un monjo que no pas el d'un estadista princep de I'Església, circumsthcia forca insblita en els ambients del Vaticalsl.
Si bé és cert que el monestir guixolenc, durant
aquest període, no té personalitats de primer ordre amb una influkncia d'un abast discretament
extens -des del punt de vista eclesiastic-, tanmateix fem notar I'obra del monjo iabat Jeroni Lloret, Sylva Allegoriarum, llibre editat a Venacia el
1575161.
Quant a les obres realitzades a I'església del
monestir, en aquesta Bpoca, recordem que a les
darreries del s. XVI s'enderroca la capella de Sant
Nicolau i d'alguna manera s'aprofiten les seves pedres per construir la sagristia (1591-1613). Obres
que, és clar, es fan amb els diners del treball que
els pescadors guixolencs fan els diumenges, dies
festius i vigilies. Cosa que ocasiona més d'un
malentBsW.
I cal esmentar la participació de I'artista guixolenc Domenec Rovira, el Major, en la gran obra
del retaule de I'església (1657)@l.
Pel que fa a les obres del recinte conventual,
sabem que a la segona meitat del s. XVI i molt a
prop de la torre del Fum s'hi construeix I'edifici del
noviciat i, a sobre, I'arxiu i altres cel.les. I es realitzen també les corresponents a I'hostatgeria, majordomia i cambra abacial.

Detall de les restes de la capella de Sant Amanh aixecada pel
monesür el s. XVII.

h s t a l del conjunt de la Placa del Monestir (Reproducció

J Bigasl.
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Els segles XVI i ~ ( I 1 1 ,resumht, re
una &poca de conflictes de tora mena, de guerres
i pestes, de gran dificultat per a la subsistBncia dels
pocs pobladors guixolencs. Sant Fehu compta amb
poc m6s de m ~habitants
l
i arriba a finals d'aquest
període. pel cap alt, a mil cinc-cents, que, amb el
fruit del seu treball -bisicament comerc maritlm
i pesca- ha de pagar també les despeses fetes
en defensa de la vila: consolidació de les muralles
i dels portals, de I'artilleria, allotjament de soldats,
etc.
Les seves rendes no poden, doncs, mantenir
una parrbquia ni un convent amb excessiva sumptuositat, malgrat la pressió extraeconomica dels
religiosos.

3.- L'ABAT PANYELLES I EL NOU EDIFICI DEL
MONESTIR (S. XVIII)
La tbnica dels primers anys del segle divuitk
no pot ésser gaire diferent de la dels anteriors, ni
per a la població guixolenca ni per al monestir:
guerra i plets continuen marcant la seva trajectbria en una situació econbmica precaris.
Només la presencia de fra Benet Panyelles i Escardó (1670-1743) aconsegueix de remoure la monotonia indigent de la nostra histbrialsl. El 1689
professa, com a monjo, en el monestir d'aquesta
vila i el 1705 n'és elegit abat i, com a tal, exerceix
per succesives reeleccions -en plena Guerra de
Successió- fins al 1717.
Tanmateix, en el seu llarg abadiat no milloren
pas les relacions amb una vila que segueix reivindicant, de vegades fins i tot amb violkncia, la seva parrbquia.
Panyelles, després de ser nomenat General de
la Congregació de Valladolid i, aleshores, essent
bisbe de Mallorca, dóna I'impuls necessari perque
els benedictins de Sant Feliu no solament disposessin d'un nou convent, modest com la vida mateixa del poble, sinó que pretén revestir40 d'una
grandaria potser desproporcionada amb la realitat
social del seu entorn.

Per dos pl&nols coetanis, que conservem, de
la primera meitat del segle XVIII, sabem que I'edi-

fici del mon&stir -I1actual, restaurat en la seva caracterlstica forma de L- es construeix almenys en
dues grans fases. Segons Mn. Llambert Font!lol,
entre 1723 i 1743 t& lloc la primera, o sigui que
s'edifica f'ala sud (6sa dir, la part que hom destina a caserna de la Guhrdia Civil), i,aixi, consta que
en temps dels abats Escard6 (1733-1737)i Ponach
(1737-1741) es van realitzant dites obres.
La segona fase de construcció es du a terme
a partir del 1743. Cedifici on avui hi ha el Museu
Municipal, els seus magatzems i la sala de reunions
-bastit, sembla, sobre una vella fortalesa- es
construeix entre 1743, data d'un dels p l i n ~ l s
abans esmentats -el del monjolarquitecte Pau Trilles que I'assenyala tot just com a projecte; 1 1747
data de ['Arc de Sant Benet. &s dates intermhdies
que tenim són una teula datada el 1745, i la de
la porta d'entrada interior al convent, 1746.
HA/es acaballes del s. XVM fou acabada l'obra
grossa del Convent i els monjos veieren inútilment
satisfets els seus desigs; doncs d c a de-pocs
~
anys
amb la malaurada supessi6 de /es ordres religioses quedi l'obra dels llurs e s f m g x a mans seculars. A cornenprnents del segle passat e/ Monestk a conseqÜ&ncr$de les estnenrades obres es veié
obligar a rec6rrer a lAjuntament. Es verifica una
conc6rdia en virtut de la qual i2ljuntament es feja
carrec de les dotre mil lliures que havia contret de
deutes el Monestir, perd en canvi aquest cedia I'import de totes les seves rendes i dels seus cabals
a canvi de proveir la sustentació i despeses dels
monjos~
(111.
No ens consta, pero, que aquella concbrdia de
qu8 parla I'antic arxiver municipal tingut% cap efec
te prictic
Certament, el bisbe benefactor, Panyelles, mor
I$ 1743, quan ja havia esrnerqat en les obres del
nostre monestir la quantitat de 30.112 lliures i 8
sous, a més de moltes donacions fetes per fer front
a altres obres del cenobi guixolenc, com la construcci6 del celler, de la cel.la Ponach i de diverses
tanques; per adquirir més propietats; etc., fins arribar a un total comptabilitzat de 186.484 lliures,
10 sous i 10 diners(l2).
És molt probable, doncs, que despres de la
mort de Panyelles els benedictins tinguessin serioses dificultats de recaptar els recursos necessaris per acabar nomes una part de I'edifici projectat inicialment, tot i que llur patrimoni, com hem
dit, havia augmentat i que a la segona meitat del
segle XVlll t6 lloc una forta expansió econbmica
a la vila.
El 7787 Sant Feliu arriba als 5.090 habitants
i al monestir srhi estan 35 persones (21 monjos
professors, 2 novlcis, 2 germans llecs, 6 criats i
4 nens)c131.
En aquesta Bpoca Francisco de Zamora visita
la nostra vila i diu: *E/ monasterio est5 bien situa-

mula de I'difici del manestir trobada fa pac. LIegenda: ~Eugeni Masoni. f 7 4 5 u .

do. Es un edifici0 capaz. I...) La iglesia, que es parroquia, es sumarnente pequefia para e l
pueblod14).
Realment, a i d com el nou convent de més de
5.000 metres quadrats, sense comptar les antigues dependGncies del monestir, era més que suficient per a trenta-cinc persones, el temple perroquial havia quedat petit.'Tanmateix, I'engrandiment
de I'esglesia no es pot realirzar per manca de recolzament popuIar(l5).

El 1793, en esclatar la Guerra del Rossell6 o
Gran contra la revoluci6 francesa, el gran edifici
conventual esdevé hospital militar i els monjos
I'han de abandonar i hostejar-se a cases particulars de la vila. Un cop acabada la contesa, els benedictins trigaran encara a ocupar-lo ja que el convent havia quedat inhabitable(l6).

4.-

L'ESCUT DEL MONESTIR

L'escut del monestir del s. XVlll -que podem
perfectament veure'a I'Arc de Sant Benet o a la
llinda de la porta d'entrada del monestir- 6s un
escut coronat, dividit en tres quarters o parts que
contenen els segiiants elements interns:
Una mola de mol5 amb una palma, que sura sobre Ia mar. ALludeix la llegenda del martiri de Sant
Feliu.
Tres flors de lis, que evdquen una altra Iiegenda: la de I'origen carolingi del monestir.
Un castell de tres torres, amb una senyera sobre la mes gran. Aquest element fa referencia a
I3 prerrogativa feudal del monestir, la de castell
termenatfl71.

5.- VERB CEXCLAUSTRACI~
DEFINITIVA
D E S MONJOS BENETS.
Comenqa el segle XIX i, en romandre encara
els tradicionals drets senyorials del monestir amb
[es corresponentsemcoians monbrniques, persisteixen bbviarnent els plets entre els rtiiigiosos i la
Universitat, fins a denuilda~sei insultar-se mÚtuament en sengles demandes adreqades al rei,
Ni tan sols l'enemic comfi -la por als francesos (1808-1814)- no pol unir rnomenthniament

es; e/ popu/acho entonces iibre y enfurecido contra todo /o que olia a francés, se manifest6 indignada contra e/ Monasterio, porque abrigaba a di-

chos franceses, esparciendose sobre esro varias

Escut de/ monestir a /'arc de Sant Benet (Foto N. Sanchid.

ambdues institucions de Sant Feliu, i continua la
secular enemistat.
En aquest context, la Junta Auxiliar de la Vila
hostatja per un temps els primers presoners francesos -militars lliurats pel corsari guixolenc- a
I'edifici conventual. D'aquest afer, I'abat GaietB
Riera ens en deixa const8ncia; ccSucedió puntualmente IQmismo que me temia y mucho miis, esto

voces de que nosotros éramos afectos a ellos, y 5
de su partidu; que si fosteniamos en casa era por
nuestro benepla'cito, que con e/ fin de que por su
rnediacirin pudiese e/ Monasterb librarse de/ incendio y saqueu en caso de invasión, segtín cuyas voces extendidas por 10s pueblos de toda esta comarca nos conciliaban un mal concepto y odio
general))(181.
les autoritats de la vila, en canvi, censuren el
benedictins perque no s6n els primers enemic
dels francesos, ja que ells tenen molt més a per
dre i no solament per raons ideol&giques, sinb tam
bé perque les lleis napolebniques preveuen la de
saparició dels ordes religiosos.
No obstant, s'ha de reconhixer que algun
monjos participen activament fins i tot en la guer
rilla del sometent organitzada a les nostres con
trades.
Quan entren els francesos a Sant Feliu, el g
neral Verdier confia I'administracib de la parrbqu
als clergues seculars perquk els c(monjosque l'ad
minisfraven, fiavien desemparat)), i Mn. Narcl

Conjunt esg/ésia/monestir de comencaments de segle (Foto J. GeJil.

Marcillach es nomenat rector (1810). De manera
que, paradoxalment, les autoritats franceses propicien ei clergat secular i s'assoleix així per poc
temps la vella aspiració de la comunitat de Sant
-Joan i de la Universitat.
Els monjos, perb del mateix fet, en donen una
altra versió.
Amb el retorn de Ferran V11, que restableix I'Antic Rbgim, I'abat torna a posseir i exercir les seves
jurisdiccions.
El 1820 hom decreta I'exclaustració general
dels religiosos. Els bens del monestir es posen en
pública subhasta i I'edifici del monestir esdevé una
fortalesa.
L'exkrcit mercenari frances entra a la vila el
1823 i, sirnbblicament, trenca la lapida de la Constitució que hi havia a I1Ajuntament.S'acaba la curta
experiencia liberal, i els benedictins tornen a ferse carrec de la parr6quia i de les seves rendedpropietats.
Fins el 1835 I'abat mantinguh els seus dominis senyorials.
Amb la mort de Ferran VI1 la fallida de 1'Antic
Regim és ja irreversible. En aquelles circumstincies es decreta de nou I'exclaustraci6 general.

Aleshores es produeix contra els monjos benets
I'últim i m4s violent avalot, quan alguns liberals
guixolencs intenten de realitzar una exclaustració
cruenta.
Amb I'expulsi6 dels monjos acaba la lluita secular entre els representants del poble i el monestir. Labolici6 definitiva dels drets senyorials i del
delme eclesihtic (1837) és un fet i I'estat, que es
declara successor dels drets i de les pertinences
del convent suprimit, desamortitza ['extens patrimoni monacal.

6.- L'EDIFICI DEL MONESTIR, PATRIMONI
DEL COMU
L'any 1843 I'estat cedeix I'edifici del monestir, I'ex-convent, a I'Ajuntament de la vila.
Les dimensions de I'immoble i I'abundor de sales i cel.les, de llavors en@, en permeten usos diversos, múltiples.
Al principi s'hi alberguen les escoles municipals, si bé la de les noies ocupa les cel.les dels novicis, al costat de la porta d'entrada de l'església.
1 anys desprAs, el Col.legi Vidal s1instal.la en els
espaiosos locals de la planta baixa de I'ex-convent.

Aspecte del deteriorament de /'edifici esdevingut caserna de
/a guardia civil. (Foto J. Ferrer).

Temporalment, el Consistori en lloga algun que
altre local. Aixi ho fa amb la sala gran del convent
ccpara hacer en eila saraos en dias festivosn.
Es converteix en caserna de gugrdies municipals, de carrabiners i de gusrdia civil. I, de vegades, fins i tot s'hi allotgen companyies senceres
de tropa,
Prhcticament sempre, alguna de les seves
ceLles s'utilitza com a presó, caalb6s.
Ultra les dependencies parroquials, I'antiga fBbri~a
conventual esdevé refugiJhebitacle de families necessitades.
L'escola de Belles Arts i el Museu també s'emplacen als baixos.
L'ernissora, L'O.J.E.., i un llarg nombre d'entitats hi troben empara.
A l llarg del temps, per raons bbvies relacionades amb els diferents usos que ha tingut I'edifici
i a causa de la manca de recursos per al seu manteniment, I'estat de conservació del sistema constructiu de 13edifici, globalment, es va deteriorant.
Nomes una part de la planta baixa -actual Museu Municipal- ha estat objecte de restauració.
Calia, doncs, restaurar40 i adaptar-lo per a una
reutilització possible: crear un important centre de
cultura.
D'acord amb IrAjuntament, la Generalitat de
Catalunya - Direccib General d'Arquitectura i
Habitatge- financia el cost important de les obres
que comencen el 1987 i acaben el 1990. A més
dels 40 milions aportats pel Consistori guixolenc,
propietari de I'edifici, ha de fer-se'n carrec del seu
manteniment.
Dels 5,256'55 mz totals de I'edifici, en aquesr
ta primera fase es restaura una superficie Gtil de
1.792,67 mz.

+**

d e s dues ales de la ni>>fenen una disposici6
en planta molt simple pero que respon perfectament a /'úsa qu& estaven desrimdes: dos corredors donen accés a /esdiferents dependencies de

cada planta, coLlocant a la planta baixa les sales
més importants Isala capitula& refectori etc) i
ce/.les en /a resta de p/antes de ¡%edifici.
En la disposició dels corredors hi ha un gran sentir pracfic
pel que fa referhncia a la recerca de les millors
orientacionsper a /es dependencies i ceLles de manera que els corredors ocupen sempre la pifjor
orieniaciú solar.
Les circulecions verficds es solucionen amb
dues escates, una d'effes m&s monumental i reiacimada amb rentrada principal de l'edifici il'altra,
#ús més lligat amb els despla~amentsdels membres de la comunitat, situada en la &ula de /es
dues ales de kdifici. fint /'una com l'alfra estan
cobertes amb una cúpula que sobressurt per sobre de/ carener de les teulades. Cal remarcar també com a element de composiciú v~lumetricade
I'edifici l'exist&ncia #un mirador situat a l'extrem
oposat de l"entrada principal~(lg1.
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ANGEL JIM~NEZ
Arxiver

L'indret on fou bastit el monestir havia estat
ocupat en Bpoca romana. Sens dubte, el lloc posseeix una serie de condicions idbnies per establir-hi
una vil.la: prop d'una riera, a tocar els dos ports
naturals que ofereix la badia, en un lloc arrecerat
i no lluny dels camps de correu.
Excavacions arqueolbgiques efectuades als
anys seixanta-setanta posarm al descobert un seguit dJevid&nciesque permeten suposar, raonadament, lfexistOncia d'un assentament rom&de notable rellevancia. D'entre les restes romanes del
Monestir cal assenyalar:
a) El basament de la Torre del Fum: Fonamentació d'un edifici cupulat, de planta quadrada par
I'exterior ioctogonal per I'interiot, unit a d'altres
estructures emmascarades pel conjunt medieval.
Molt probablement es tracti d'un baptisteri 0 d'un
mausoleu pertanyent al propietari de la vil.la. Per
la seva tipologia s'ha datat als segles V-VI d.C. (PALOL, 1967, pp. 155-757;PALOL, 1868; ESTEVA,
1982).
b) La necrbpoli: Situada al nord i Isoest de la
Torre del Fum, no del tot explorada (ESTEVA* 1978,
pp. 30-31 i 37-38). Per la tipologia de les sepultures i el material recuperat cal situar-la en Bpoca
baix-imperial.
c) El jaciment de Can Far, a pocs metres al nord
de I'absis de I'església, que proporcionB un considerable volum de ceremica romana; en part: estudiada (ESTEVA, 1962, (1983)).També srhi trobaren inhumacions.
d) El parament inferior de la Torre del Corn,
compost de magnifics carreus quadrangulars
( ~ o p u kquadratumn), que caldria relacionar amb
un edifici noble o uha fortificaci6. Segons deduiin
#algunes marques en la pedra, el mur no conserva llur disposlcib original,
e) Dos adolian reutilitzats pels monjos com a
dipbsits d'oli {ESTEVA, 1962, p 56). El uddium))
és signe inequívoc de la preshncia d'un establiment
agrari-comercial.

TS. Lucentii Observik la decoració: en forma de mitia lluna
(a la barbotina) i a /a rodeta (Foto IV. Senchiz).

Dissortadament, els diaris d'excavaci6 de les
campanyes antigues mai han estat publicats, per
la qual cosa es fa dificil estudiar la cerhmica i
relacionar-la amb els estrats on apareguk Aci farem un breu repis dels diferents tipus presents en
cada epoca, que ens servir& de base per a un proper estudi en detall.
Els materials m6s antics (itambé els m8s escassos) pertanyen al moment ibhric final i als inicis de IVAltI'mperi (dos fragments d'hmfora Dresse1 2/4 del país, un de gris emporitana i un de Camapaniana A tardana) fet que palesa una freqüentacid i/o ocupacib del llac cantemporhia al perfode
final del poblat ibhric dels Guíxols (Fortim), Iraban66 del qual situem durant el principat de Tiberi
(14-37 d.C.) ( N O L L A - E S T E V A - , 1989, pp.
172-113).
La cerhmica prbpiament de I'Alt Imperi es forca més abundant. Destaquen les importacions africanes de cuina (formes Hayes 196, Hayes 197,
Lamboglia 9 ) , presents al nostre Territori en cantexts de s. 11-111 d.C., i en menor quantitat la T.S,
(Terra Sigillata) Africana A (finals del S. I-III d.C.),
cerimica fina de taula. Tamb6 apare¡&n algunes
producciom narboneses (T.S. Clara &..i una vora
dr8mfora Dressel 20 de la Bhtica, datables al s. 111
d.C.
El conjunt de ceremica baix-imperial &s, sens
dubte, el mes nombrbs i demostra una gran talitat de I'assentament als segles IV i V d.C. aixF com
una perduraci6 de Vhibitat fins a les darreries del
s. VI d.C. o ja entrat el s. Vl1'd.C. Hem d'esrnentar
quatre tipus cehmics:
1 %S. Lucente: Cerimica produ'ida a la GBMa
Narbonesa, caracteritzada pel seu vernís rnarronós, sovint metd.lic, i la decoracib a rodeta o a la
barbotina. És tipica del s. 1V d,C.k s formes més
corrents al nostre jaciment sdn la Larnboglia
1/3-Portout 37 i Portout 36.

.-

Diferents peces de IS.Africana D que es mastren a I'exposicid /Foto N. Sanchiz).

2.- T.S. Africana D: Produmidaal nord de Tunfsia, es difon a partir dels inicis del s. IV d.C. fins
el s. VI1 d.C. Del conjunt del Monestir cat notar, com
a m6s significatives, les formes Hayes
58(290/300-375d.C.), Hayes 61(325-450 d.C.),
Hayes 67I360-470d.C.) i Hayes 9l(finals s. IV d.C.primer terg s. V I d.C.). Un fragment de plat, pertanyent a la forma Hayes 104 6 o 105, Bs I'element
més modern que posseim de la fase romana del
jaciment, car es podria datar a finals del s. VI d.C.
o entrat el s. VI1 d.C.
3.- Les hnfores baix-imperials: Malauradament no posse'im cap bocl que permeti afinar una
datació, t o t i que el volum d'aquests recipients de
transport 6s prou important. Un dels fragments
presenta restes d'una inscripció pintada (grega?).
Majorithriarnent s6n de procedencia africana.
4.- Una llantia reconstrliida, assimilable a la
forma Dressel 31, datable als segles Ill-1V d.C (ESTEVA, 1962, (19831, p 59 i fig. 12).
Finalment, assenyalar la preshcia d'olles de
ceramica comuna redui'da, de fabricació local, trobades a Can Faz i que, molt possiblement, calgui
relacionar amb els nivells tardans de I'establiment.
En I'estat actual de la recerca, les evidkncies
arqueolbgiqoes porten a pensar, fermament, en
I'exist8ncia d'una vil-la romana anterior al Monestir,
que funcionaria ja als inicis de I'Alt Imperi, fins i
t o t potser abans, i va ser habitada sense interrupcions fins a les darreries del s. Vi d.C., amb seguretat. En &poca baix-imperial la vil.la probablement
esdevingue una gran propietat (PALOL, 1977, pp.
37-42). Així mateix, s'hauria de relacionar el jacimet amb les troballes efectuades al carrer de Gi-

Ceramica catalana procedent del monestir: S, XI K IFom

rona i al carrer de la Lluna (NOLLA-ESTEVA-'
AICART, 1989, p 113 i notes 163 i 164).
A partir del s. VII d.C. les importacions de ce- .
remica desapareixen, com succeeix arreu del país.
No obstant, suposem que el lloc continua habitat
(NOLLA-ESTEVA-AICAKT, 1989, p 115 i nota 1671,
be que modestament, fins a la fundacib del Monestir. En aquest aspecte, resuttaria aclaridor un
estudi exhaustiu de la documentaci6 medieval primerenca i la total excavació de la zona arqueolbgica.
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Hem cornenGstt a fer I'inventari i classificació
de tota la cer8mica, tant de la decorada com de
la terrissa, recollida a I'ex-monestir benedictí guixolenc. D'antuvi podem dir que presenta una sequkncia forca completa que abasta des de finals
del s. Xltl al s. XIX. Pel que fa a la terrissa la seva
presencia probablement encara sigui més reculada, i n'hi hagi de Irbpoca fundacional. Malauradament el crescut nombre de padellassos que tenim
emmagatzemats presenten problemes de datacib.
Primer perqub la terrissa medieval 6s en general
encara mal coneguda i en segon lloc no disposem
dels diaris de les campanyes drexcavaci6/restauració efectuades, on s'indica el lloc de cada troballa. Per aquest motiu en presentem poca a I'exposició i encara d18poca tardana.

s. XIV

És escassa i generalment de poca qualitat, Ets
trossos recollits no permeten la reconstrucci6 de
cap peqa i tampoc no ens donen la visió global de
cap decoració. Es tracta de plats i escudelles que
volen imitar la producci6 coetinia de Paterna.
En general els reversos són sense vidrar i els
anversos, algunes vegades, deixen transparentar
el fang i li donen al vernís u n t o rosat. La decoraci6 és en blau i extremadament senzilla: cintes, alifies, palmes, pics acarats o radial. Morfolbgicament recorda la ceramica bicolor catalana del segle anterior.
De catalana de reflexos metiil.lics no n'hem trobat cap mostra.

CERAMICA CATALANA

CERAMICA VALENCIANA

La mes antiga amb fons d'estany correspon al
s. XIV, encara que sembla Bsser que c o m e n ~ ha
produir-se a finals del s. X111 i va perdurar fins a
comenqaments del s. XV. És una ceritmica que,
amb algunes variants, es troba a tots els pamisos
de I'antiga Corona dlArag& La seva decoració és
en verd i manganGs, en manganes salament o b&
pot mancar-hi del tot.
El centre productor mes important era sens
dubte Barcelona, seguit potser de Manresa i d'algun altre lloc a les comarqués gironines. Si aquest
darrer centre existí realment, com se suposa per
la gran quantitat de mostres trobades a les nostres contrades, dignarem I'empla~ament.Nomes
com a dada curiosa i inhdita hem de dir que trobem documentat un escudeller a Sant Feliu, I'any
1379, anomenat Bernat Sagarra.
Els bocins aplegats, la majoria procedents d'un
redLii espai entre la Porta Ferrada i la Torre del fum,
han permes la reconstrucci6 d'elguns plats, dos
gerros i una escudella.
Són fragments que presenten, quan n'hi ha,
una decoraci6 molt senzilla de temes pseudoheraldics o vegetals. Les sanefes corresponen a les
variants d'un filet verd entre dos de negrencs, de
losanges amb aspes o d'espirals invertides.
Cal remarcar la presltncia d'una vora de tallador amb decoració molt atapavidad'alhfies i la part
central d'un plat amb el cos d'una perdiu de traGat forqa realisla. Ambdues peces són bicolors.

VALENCIANA
-- CER~MICA
Per ara nomes hem trobat m parell o tres de
bocins de paternera, de pasta depurada, vernís esp h , dibuix molt fi L de factura molt més acurada
que la catalana.

El s. XV Bs el moment Blgid de la ceramica valenciana, tant de Manises com de Paterna. Tingu6
molta acceptacid i s'exportava en grans quantitats.
Es Ibgic, doncs, que' entre les troballes d'aquesta
Bpoca fetes al monestir hi predomini. Tirnateix,
perb, les mostres corresponen als tipu$m6s corrents i esthndard, sense que n'hi hagi cap d'exepcional o mitjanament important.
De Paterna hi ha plats i escudelles, perb principalment escudelles. El dibuix és en blau, de traq
prim i amb una composici6 molt emfarfegada de
palmetes, reticulats i ziga-zagues que emplenen
tota la cara.
Pel que f a a la producció manisera 6s molt co-

Plat barceloni
d'orles diverses

(Principis del s. X VIU.

P/at barcetoni
de /a ditada
(Mitjan s. XVII).

piosa i varj&a. ES tracta de'les series m4s conegudes de la seva pioduccib, el conjunt de les quals
omple toz el segle i comencaments del següent.
Hi ha pwes en8blaui en reflex methl.lic i blau
i reflex combinau. Les decoracions s6n molt variades; d'espirrals i paral.Ieles, d'esperons i reticulats, de 1%
Maria, de la rosa, de la corona, amb
athurics, amb palmetes, etc.

S. XVI
De comencaments de segle hi ha alguns plats
i escudelles de reflexos metil.lics catalans i valencians. Entre d'altres, n'hem vist de la pestanya,
amb reticules i de fons similar a la sanefa.
Per6 el conjunt mes copi6s correspon al grup
anomenat de pinzell-pjnta triple, consistent en un
traq gruixut central i dos de fins laterals. Aquestes peces pertanyen a les acaballes del segle i comenqaments del següent. El crescut nombre de
padellassos reunits n'ha permes la reconstrucció
d'algungs. Per altra banda, la distribució geomhtrica d'aquasts traFos ha fer possible una gran varietat de combinacions decoratives.
La cerAmico més representativa del moment
sembla ésser la bicolor amb blau i groc. Nomes
hem trobat un pla%.No obstant hi ha alguns plats
blaus (vores icentmsl que presenten un motiu central, un& orles iuna factura idbntics als bicolors,
per la qual cosa els creiem contemporanis.
TambB desfinalsde segle,o comenprnents del
s. XUII, hi ha' un conjunt molt notable de pjats i
escudelles d6 fons rmat amb un castel[ amb blau
de cobalt molt esquematitzat. El dibuix ofereix tres
o quatre variants. En una altra ocasió ja-viwm insinuar que probablement representava el dmbol
feudal de castell termenat Tanmateix estem temptats d'identificm aquesta vaixella amb una comanda de I'any 1595 que tenim documentada.
De tota la cerarnica trobada al monestir el lot
més irhportant probabkmbnt sigui.el format per
la cerhica blava bardebina inmgrqt per les s&ries cronol6gioament aorrelatiws d'orles diverses,
de ka ditada i de Poblet.
El percentatge mks crescut prové del su'bsi~l
de I'actual Museu Municiyl.
La col.lecci6 d'orles diverses mostra una gran
varietat de sanefes. La decoracid central sol 4sser abstra~tao bé presenta la m i c a figueta.

Més interessant 6s el grup de la ditada. Ofereix un mostrari o repertori central molt divers: geamGtries, cases, creus, Montserrat, ocells, cares femenines, conills, I'escut del monestir i una inscn'pci6, amb dues variants, indicant-ne la' propietat.
A la shrie de Poblet hi hem trohat alguna sanefa original. Els plats els trobem sempre en concarnitincia amb unes escudelles amb peu, amb
orelles o sense, i que ofereixen els mateixos motius decoratius centrals.

Hi ha una petita representació dels plats blaus
que estaven mes en voga: de I'arracada, de la blonda, d'influ8ncia francesa itamb6 algun dfespor&dic
Hem trobat algunes xicres i una magnifica fruitera policromes possSblernent de I'Aicora.

S. XIX
S'hi ha recollit algun exemplar de la cirereta i
molts de funerals, aixE com m-a munit5 de fragments de procedGncia molt dive~saque possiblement pertanyeren als estadans que ocuparen el
monestir despres de I'exclaustracló dels monjos
I'any 1&35.
Encara resta molt de material per a classificar
i ordenar. Entre ell hi hem observat fragments de
moltes altres saries catalanes, com és ara: d'infiu&hcia del Renaixement, de faixes, de la,.botifarra, de transicl6, de la corbdta. iambe hem advertit la presencia de peces paticram& potser d'origen italii.
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